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 .תיקוח םעפה ,הקיזומל שדח תודרוה תוריש ו
 ירה וב רט רו וס לר הוי ל ,

 לרר לכ בלא רד 08 ל רלף וי רע ינוב 0 וה בו ובל רכה וו ב יעל םופצ ידבר הוו המלא שש א ןשפב ל הרלמא הושר הא אל רשמו חרב לכול ש9א06 07006 יב כטב .טמהא סי וש החל לול
 ליפס יכ רה רטט ךוד יג יד שד רמו 2006 75 רק רוז

 לקו פר סלאח הרמה ריר רט טורט פשה ככ והובא שו רב שלא טרפו שו סלרי רוקט לכלא לילה רג
 וירוס ראס בילה לש טרחמהףוכרוהמ טלה יה טרחה תורה

 ונהוג טפר ה העיד נקב רוה ו כ ראול שנ רשמה אש הוו ל חורש כ רסק
 לו לנה מרו יל וב קה רז חדל תא רה
 רו השש ומול א מלא רוב א הוחזרה יב רוב רב לשל ותו סיכה א דה בוטל הק נוטה אל

 ב

 רכש הדב רשקא יח כרי טל תו רבקה ה מה

 שו פחה רע פרסמה אר הוכה רעב רופרט 5

 רוד עימם? לשמוח ווב גה רוחב
 לאה תחו 8 דרסה ד 3-3 המכה רוברט המ הט/א שח 90 ראמה םרקרמ

 רואה

 < לשלש

 לורש לסטש עא הכמ לב א וש - לב
 טיח מום רק לול ובו רטוש שעה הארט דאל הזה רכה יש ויצמ ו

 םיה סופו ב תוהו קמ רקמה יוטמב

 נסב 00 א לא בתל כרב ובו הא לס דיש ל רומל עס ואמה וא חובק םנחחמ זה סל חוה וחוה
 ד לש הרגו הז יד יטקכממ 32 ו השקל טאמודו
 לשמוח קה יכו עוקיחמ הלוח וב דוח ןח לה ווא אטו יס ו כו .םישמ טרקבדחוטתמה אוב ושפה

 שרלו יו א בנו רוט כונס ומ בסכא יותם ודא רנה הנמוכה קו לז בחרה מק לי

 "תר הכול לוח לט בו למ זיא הוי תופכק א ובס תא ווק ל בכ תדטשה רקמל רמו טו

 .תוצראב זשוחספאו-ה לש תוריכמה ולפכוה
 בפ רפה וזכה ווב סדאי ה לסנט לז דו יש

 ד יל הו וספורט קוי היממה ומ פיש רצה יורש ןרה לאח
 | 1 כ

 והר חן ימה אפ בה
 כט 2 לשירה כוחה הר כל הצהירה רבע

 ב

 ו
 קר

 ושב האטה רי א ואל הדרכה תעמ ,ומ ש רצה
 הוחט ףרסוקל תפתמ חד בו כא רזה סלבס ו האל רובל

 צב ח"כ טסו טנא ובר סא רמו :ושיטטילוה כ הברסה הכוח רול רכ רבא וג דב החוש הו
 רו רה ד

 רומה וכו הטבח לש-נטירפהחלמנטב רמחמה
 ללא תוובהב רקס וחש 4-2 חוסה ושב הטכח הע ולא

 ראפ לחה נב ו וומן ומ חו
 תו פרא ףפב ויש םויוה שרצה ל ו חה
 רומוש רחוב רחבה םונאדל

 ו קסהב תחל וחטה רשמה החרס וג

 חאג ד אסמהב הכל דוח אמל ד ו-8 תנסו וכ ננ רש הנלחש רב תסוב

 ו נו אה ו תש רז רצטהא ולחתב ₪9 רבה הוי טרול משמה יב אפקפופז לש רזערעב הקיספ ןיא
 כ ו כ

 נע ופבו הזלחה עורו ורה ל דר בר

 .תוונחל עיגה אפו קחשפ | לרנר הונה

 ובשפה יצאה הילמן עכשו | = רט טאסה חב

 פולג הא שר טמ דה כט לבמה

 רופא חלב םיכחה

 ו

 .ל השדח םינפסא תרודהמ
 יי ו א א ליש תדוימ ם/א והדקמ רו העדה טבוסרקנ הונח
 . ב כ רקמה הק ה טרק הדחת הרד לונה רי == ואל טרשת רוה זה הג ₪ הטחא וא לחש

 א

 [ רב
 .םניחב ,שדח הקיזומ תעימש תוריש

 ו מ א
 ממ וה רט וו אש

 שה הא ןמסלםכל רטסאו ורה תא השק .רחא גלוש יצמה ב זרק טסט קש פרו איב חרפה רכב בק קה חראמוס ב שוחק דחוס רוב תורו הש ךוד וכו רש חש רפפומה רח תרי רח הוגה

 ונורה הא תרה וה רע תורדה כמוה
 ל רק כו תב היו רדאמש ו ה א

 יב



 הלב למה הכט שרוח הקומה ישע )6% ₪ 0/0860 הל ו

 כ דחה לי בוט ככ יומא א 18 ושב האהל לה קר יהפכ לב רזא חיהכה הרטה קא ?טרטמ סחשמה הא טי .םישדח סירטט יקחשמ
 ו לב ב

 ובו הוב עמ הס דלה ה ו אמ 64+ דא ויוישח לש למין דוב ב דהא .כחהה
 ו

 רו יא וו א ד סי כו .דזוטפפ 5 לש ותאיצי ךיראת החדנ
 רמה ב שכל דחו כמ לא רבו רבב לוו וה יד ואל רי לחור

 ומפה ועו שא תב ו קומה

 הטבה טומתשל הבכא לש לב ושוב
 נע רחב וה וחמהמ תוחפ כ ור לש טה חויב בטה

 תו ה ל הוד הופחש רחוה ץיגמ ונרופה

 בדה ומשא טחינה ודה רט קו וירד האש
 ו השדה סרפ ;פל וש רררה רקס תוהה החדקמה
 \ ו טוד םוכ ל נ יח רל דרק כמ נס יה סל רצ ים ורב שמח

 רוי לשפוט רג לכ עא יש סמחורהה אה ישפנ ד
 1 דב
 רפה השקמ רש הופל ל לרוב ל

 מולן לאל חשד הרבה הויקה תמרחה
 רומל ינסה לן שומר ריצה ל

 .לש אבה רודה לע םישדח םיטרפ
 .טפורק הראל

 האח וס
 ה

 ה ו וי

 ששה טפר אש ריעה הדמוטל
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 חו ואב רוה םרצמ ל דרשל אלו ראש קד א טרה טק כח ראב חה פופלה נטמא רחוק וחד גמרו טוטו רש ויוה הנטאסב ליו ו חו קחו רוחה סו ור .אפסא-ל חישק ןנוכ קפסת יופפופוח סווגו
 "ל למ האמ היה קב דו ד ו ד בש הפוך סו ירח
 ו ב
 שה ה ו 0 ו הורג ומ מכלל טה וא ו כט
 ב

 ה א
 לוטה ליו מ ב וו הרשו קומה בט פד חצו הרוב הטל ושמה לש הקפה

 ה
 8 .רציית אל וופפפוס תרבח

 רו מ | 6 תאיראה תא העשמ םרצפעא תרבח | ל ד

 | קש |
 הורס קלף הקש ה ו | שו
 יי |
 יוד רמו תנו שלש | שמשה העיפשב םיעגופ םירכולס םינופלס | "לי מ ה לש |

 מ ל זמ בדבש כר ו 0 הלה לאב ומ נו ירו הל בוב ישו ל האורומו = הוצא א זוחל טיל פוט לע וי קו ו שו ו כ ו
 0-0 הש .ךופהי - שו

 ב

 קר היבש
 .םופפח0491-ל ע'גמ טוט וו הושחפ 7 00
 5 בב ב וב ל

 ב כפ חוסה הוכרפ פשרה בגל תועממ רו ומ וצו א 24 וחשש רומה ולגה תמרה סו רזאנ אבה ו הא לבש טיפט לא ור יוסי רול הלה רקחמ שא



 וש

 וז
 לארשי לש לעה רטרוב
 טרפעאב חטוב בה החמה רז
 ,וווחו/.200100.00.ו|

 - ו

 ,תורלק ,אתנכשמ ,הנהא ןמטחמ .םיכרצה לכל סינמטחמ שי ולב
 ..םינטשחמ תורטע דו יגולחמונ ,לקשמ ,רכט נה ,ןירטיפ,היסמ ,הסנכה סמ
 ליוחבו ףראבסילינומ םיעמה לכב טפח רטמאה שופיח ענמיטלומ לוב <
 רקיא ,סדא לכל רטפאמה סירתא תיל דאמ ות טוטפ קעממ שילוב <
 (סניחב חנמ 5 דע לוט רתא תומל לכ חי וסל
 ,ס רוקמל הנגער 4 הריציה יחד תשוקתו התרטנלוהתוקומ קהת שהקהל . - ירבעה סה תוטמטמל ונמ ,םיצבשת ירתטל םיעוגמ ,םידחימ יעגמ ולב <

 אאא 3600660: סייניצרל תויורכה ןודעוס לש יתוכיא רגאמ ולווב < ל

 ו סב יש טה דס טוקטהו הרה
 לוב :לט םיטומל א ה 0100020100.

 תתרגסנ וספ תרבח = 05 ליושב לכ קל נו ארו חמו דאל

 .םלועב רתויב ןטקה ישיאה בשחמה

 .קאמל עיגמ םיהולא

 ל
₪ 



 וש

 ה טסו רב ןכחה הסה

 לאש פשר רול א ול מ רה אריה ןח ו יא תת קרדב חופו הרחק
 שול טס רח לק ומ החי רפה עחהח אקו רשמו רה

 ו
 הומה רלכר ו 000 00 וימר וה

 .שממ אל לבא ,הלותב

 *הנתמ + שדוחל ח"ש 25 קר
 03-6385818 !ויטכע לצלצ

 ו 1



 סיבסש בשמש
 םיקחשַמב םכתא

 בבייל-ליחתמו

 םיסנס םֶתַאשּכ
 ותוא קתנל

 :לסשחָהמ

 יבשחמימאה
 ואהיי זיתעה

 חו ומכ 0 סומו ןיוג רוחה 6



 - - 8 \ םיבשחסה רחש
 לבא ,קבאס םייושע ויה םינושארה םיבשחסה
 םאה .םיקצומ רתוי תצק םויה לש םיבשחמה

 ? לודגה ךסמה לעש םהייומידל םיסיאתס םה

 ו

 תישארב
 וא



 םייגולונכ |
 ,םיצצונ םיט'גדאגב יוכ םסס\ תנשב םאה

 ?ןושאר ףוגב תוירי יקח  םיריהס-רפוס םירו

 ?םיישיאה םיבשחסל דיתעה ןפוצ ה



 ה

 [] הנ



 ןמזה הז |

 ליחתהל

 ךורעל







 ?המיגד סיטרכ הז המ



0 

 ,םוקמ לכל דיינה בשחמה תא תחקל רשפאש םירמוא
 ליה דר'ציר ?ינופצה בטוקה תא ללוכ הז םאה ךא
 ?קותינ םרובע רשא הלא ,םידיינה םירייסה תא שגופ
 תוומל םייח ןיב לדבהה תויהל לוכי תורשקתהה

 טקה תא יעק8 פאה בטקל סמ סכר הש מו טואפ-ב דפ
 כה טוסחב דדו בשחח סה רוב סאגה שרל יסטס ₪ הזפסב

 ו רי ר-בנב
 טי םתש ו רש לע רוס ה רצ ל הל לטאה יט

 ה דא ושל הלאה טייס רג המ ג אל 0 תו
 ייל

 אספו!6 ססחפטופז 059 |יזגפ ךותמ .ליה דרצ'ציר



 םבוטרו קומע
 ביבס וגילפהו הטכי תווצל ופרטצה
 תיבהמ תאצל ילבמ םלועה

 ויטל ואצ



 ואיצות ךיא - םישק םיאנת
 .עבטה לא םכלש דויצה תא

 ןופצה בכוּכ
 ו בטוקל ןכרד תא וסליפ תוחלשמ יתש דציכ

/ 0 



 הנ מ

 ללחהז |
 ךלש רועה םא - הז תא חיכוה רבכ רטקל לעבינח
 והשימ לש רוע תוטעל ןמזה עיגה ,דרטמל ךפוה
 תונולח לש סימרדיפאה תא דרגמ ללחה ףוק .רחא



 תפטעמ
 -ייהה םנועב ךבש הסינבה

 תטשב וא/ו ןופלטב תורינמ ימדקמ םישורד
 בארשיב הנודגה םיניזגמה תצובקנ

 .םיניקסה ןטרס

 1 (קינומש) ₪3- ם385872 :ןופנטל הנפ םיטרפב



 לארשיב ליבומה טנרטניאהו םיבשחמה רתא

 ..תוערב תוסגוס תורקוסה חוינכדע תושדח תורועע םוי ידו אצומת סח -ב
 .,השילנל םיפיט ,תושדח תונכות ,םישדח םירתא

 ,םיקטע לע תושדח ,ינוגדא בושחמ ,סטיגדאג ,ןא יבשחמל הנכוחו הרמוח
 .םיקחשמו תוטרב ואדיוו .א\ק -ןבומכו תווטיכר ,תוקפנה
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 צשצטשש.6ח60.6%.| 5 =



 רובא ₪

 רופיסה המ

610060008 
1 0 

 רפ ב ]

 >- .תונחל עיאה .תמעוז ארפ .ת"חל

 . םא .םכרואמ רוזאל הבורקה

 4% אד המכ לסחל םכלש שארב - ּק 0

 | טושפ ,היפאמהמ \חכשת ,םישנא

 , % וארקתש וא :התשמה .תא \!קת

 | כ
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 תמלשומ גרה תיווח



 דש 5ווו6
 םיבוטה ם"תה
 תופסות תל'בח

 מיסה לש םיבוטה ם"חה

 ,םישדותמ ,הנרא \עיאה

 יליב\ ,םיזתרמו םיעיתפמ

 ןושיל התילצה אל סיראורב

 השב הלילב
 .תוומה ךאלמ לש וגוש

 ירא 33 יריב







 סוס 6
 ?הרויה ראפ תא םירכוז

 דואמ ףתשמ ע'גמ וישכע

 הלילעה .המוד דואמ

 הרטמהו ,ןבומכ ,הָנוש

 'א - ידע לבא ,תרתא

 המכ\ םישנא טעמ ,דדוב

 ...םירואזו ןיד

 רופיפה המ

 רד קור לז



 6ול8 06 2
 .רעתסהל ,המידק ,םיל"ת |

 לתשמה לע אל

 .רתו' בוט היה ירו

 רתא והשמ אוצמל ףידע

 ו דא





 ו ומ טובה רמה
 ו ו ו ו
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 וע תני
 יארשא רתוי הברהו תובטה רתוי,םיעצבמ רתוי

 !דחא סיטרכב

 ה וס
 .יואןמעמל פרנס /בשח) םישנא

 " זנב היד 1 .קט-יה יורי |ודעומ

 וא ארפא וטו לבסתובטה תו הבה םכל קנעמ קטיה סרני = = = :תובטה בטי םע םכל תטחמ תלדגה תחנה

 דוגאקבא ד 4

0 
 קי
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 00/03 תיקית) םיריש



 הרוב
 ללְתב המישמ וג

 5 סזסה 5 68



 זז ןום ו
 לורנקורל ןמזה
 0 ו
 ו 0 ו 0
 0 ו ו

 1 0 לש בצמה רבלון וא קהל רצ רעה המ ואל יב ימי הז הטשה
 ו ל ו
 כ 1

 א
 הירו ו
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 כ

 ב

 טי

 3 תלצומ םוגרת

 הדב

 רול רו תא טלה תא אנ רג
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